
UCHWAŁA NR CVI/290/2021 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 17 marca 2021 r. 

w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych                
w 2021 roku 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. z 2020 r. poz. 920) oraz  art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057) 
Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert, ogłoszony uchwałą Nr XCIX/270/2021 Zarządu 
Powiatu w Siedlcach z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie 
przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku. 

2. Wykaz ofert wybranych do realizacji w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej, turystyka i krajoznawstwo wraz z informacją o wysokości przyznanych środków 
publicznych na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu. 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siedlcach, stronie 

internetowej Powiatu Siedleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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Załącznik do uchwały Nr CVI/290/2021 

Zarządu Powiatu w Siedlcach 

z dnia 17 marca 2021 r. 

Wykaz ofert wybranych do realizacji w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
turystyka i krajoznawstwo wraz z informacją o wysokości przyznanych środków publicznych na 

wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Wspieranie zadań sportowych promujących 
zdrowy styl życia, przeciwdziałanie otyłości wśród mieszkańców powiatu siedleckiego: 

Oferent  Nazwa zadania Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

Fundacja Ultramaratonu 
Nadbużańskiego 

Warsztaty Wstań, trenuj, dbaj  
o zdrowie! 8.500,00 zł 

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizacja imprez terenowych, rajdów 
pieszych, rowerowych: 

Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

Fundacja Ultramaratonu 
Nadbużańskiego 

Rajdy rowerowe  
,,Poznaj Powiat Siedlecki”. 

 
8.500,00 zł  

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizowanie i prowadzenie zajęć, turniejów, 
szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu siedleckiego 
w zakresie piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej i rugby: 

Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

Ludowy Klub Sportowy 
,,Grodzisk” Krzymosze 

Udział reprezentantów powiatu 
siedleckiego w zawodach  
o charakterze regionalnym. 
Udział klubu LKS ,,Grodzisk” 
Krzymosze w rozgrywkach 
organizowanych przez OZPN 
Siedlce. 

5.500,00 zł  

Uczniowsko - Ludowy Klub 
Sportowy ,,Jastrząb” Żeliszew 

Działalność statutowa Klubu 
Sportowego ULKS 
,,JASTRZĄB” ŻELISZEW. 

9.000,00 zł  

Miejski Klub Sportowy  
,,POGOŃ” w Siedlcach 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe 
RUGBY TAG. 10.000,00 zł  

Miejski Klub Sportowy  
,,POGOŃ” w Siedlcach 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu 
Siedleckiego w Rugby T.A.G. 
Szkół Podstawowych dziewcząt  
i chłopców z klas IV, V, VI  
w roku 2021.  

500,00 zł  

Miejski Klub Sportowy  
,,POGOŃ” w Siedlcach 

Halowe Mistrzostwa Powiatu 
Siedleckiego w Rugby T.A.G. 
Szkół Podstawowych dziewcząt 
i chłopców z klas IV, V, VI  
w roku 2021. 

500,00 zł  

Uczniowski Klub Sportowy 
,,Naprzód” Skórzec 

Organizowanie i prowadzenie 
zajęć, turniejów, szkoleń oraz 
współzawodnictwa sportowego 

7.000,00 zł  
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dla dzieci i młodzieży z terenu 
powiatu siedleckiego w zakresie 
piłki koszykowej, siatkowej  
i nożnej. 

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizowanie i prowadzenie zajęć, turniejów, 
szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu siedleckiego 
w zakresie gier szachowych, tenisa stołowego i biegów: 

Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

Wojewódzki Ludowy Klub 
Sportowy Nowe Iganie 

,,Biegaj z Lidką” – biegi 
lekkoatletyczne dla przedszkoli  
i szkół podstawowych. 

21.000,00 zł 

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe 
w zakresie podnoszenia ciężarów: 

Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

Wojewódzki Ludowy Klub 
Sportowy Nowe Iganie 

Szkolenie młodzieży 
uzdolnionej sportowo  
oraz organizacja zawodów 
sportowych o zasięgu 
regionalnym, wojewódzkim, 
ogólnopolskim 
i międzynarodowym  
w podnoszeniu ciężarów. 

40.000,00 zł  

6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych 
form aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży poprzez udział w rajdach, biwakach, zlotach: 

Brak ofert na realizację powyższego zadania. 
7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizacja i koordynacja przedsięwzięć 

sportowych o zasięgu ponadpowiatowym pozwalających na udział w zawodach o charakterze 
regionalnym, wojewódzkim lub krajowym dla dzieci i młodzieży powiatu siedleckiego: 

Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

Wojewódzki Ludowy Klub 
Sportowy Nowe Iganie 

Udział reprezentantów Powiatu 
Siedleckiego w zawodach 
o charakterze regionalnym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim. 

50.000,00 zł  

8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizacja szkolenia uzdolnionych sportowo 
dzieci i młodzieży: 

Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

Wojewódzki Ludowy Klub 
Sportowy Nowe Iganie 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
w zapasach, sumo i lekkiej 
atletyce. 

 
90.000,00 zł  

9. Turystyka i krajoznawstwo: Organizacja rajdów, szkoleń, konkursów i imprez popularyzujących 
turystykę i walory turystyczne Powiatu Siedleckiego: 

Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanych 
środków publicznych 
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Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - Krajoznawcze 
Oddział ,,PODLASIE”  
w Siedlcach  

XXV spotkanie z cyklu 
,,Wieczór wigilijny na Podlasiu 
i Mazowszu – Rajd 
Choinkowy”. 

3.000,00 zł 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - Krajoznawcze 
Oddział ,,PODLASIE”  
w Siedlcach  

XXII Mazowiecki 
Samochodowy i Motocyklowy 
Rajd Turystyczny 2021. Siedlce 
– Skórzec. 

9.000,00 zł  

Fundacja Ultramaratonu 
Nadbużańskiego 

Konkurs fotograficzny ,,Powiat 
Siedlecki w obiektywie” . 8.000,00 zł 

 
 
   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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UZASADNIENIE

Komisja Konkursowa została powołana uchwałą Nr CII/276/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach

z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych

w 2021 roku.

Na posiedzeniach w dniach 2 marca 2021 r., 4 marca 2021 r. i 5 marca 2021 r. Komisja dokonała

formalnej i merytorycznej oceny oraz opiniowania złożonych ofert. Komisja pozytywnie oceniła

możliwość realizacji zadań publicznych, zgodnie z przedstawionymi kalkulacjami kosztów ujętymi

w ofertach.

Starosta

Karol Tchórzewski
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